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Proces – verbal 

privind soluționarea contestației 

 
 Azi, 25.06.2021, comisia de soluționare a contestațiilor numită prin decizia rectorului                    

nr. 2634/13.05.2021, în urma verificării contestației înregistrată la Universitatea Politehnica din 

București cu nr. 11224/24.06.2021, depusă de către candidatul al cărui dosar de concurs a fost 

înregistratat cu nr. 9136/26.05.2021, după desfășurarea probei interviu în vederea ocupării postului 

vacant de conducere de Director Tehnic din cadrul Departamentului Tehnic, Direcția Euronews 

România, constatată că pentru soluționarea acesteia sunt aplicabile următoarele: 

Prevederile art. 25 coroborate cu prevederile art. 29 alin.(3) din Hotarârea de Guvern                           

nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 

de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care stipulează: 

• ,,Art. 25 

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează: 

a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte; 

b) pentru proba practică punctajul este de maximum 100 de puncte; 

c) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.,, 

• ,,Art 29 alin(3)  

Sunt declaraţi admişi la proba interviu și/sau proba practică candidaţii care au obţinut: 

a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor 

contractuale de execuţie; 

b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor 

contractuale de conducere.,, 

Având în vedere aspectele menționate mai sus, comisia de soluționare a contestațiilor a admis 

contestația înregistrată la UPB cu nr. 11224/24.06.2021, modificând astfel rezultatul punctajului final 

acordat de comisia de concurs, candidatului al cărui dosar de concurs a fost înregistratat cu nr. 

9136/26.05.2021, în  conformitate cu art. 33 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
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      /  

din fonduri publice. Ca urmare a admiterii contestației, rezultatul punctajului final obținut de către 

candidatul al cărui dosar de concurs a fost înregistratat cu nr. 9136/26.05.2021 se ridică la 71 de 

puncte, din maximum de 100 de puncte. 

 Potrivit art. 30 alin (3) din HG nr. 286/2011, ”Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a 

concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau 

«respins», prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare a concursului, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării 

probei.” 

  

 Prezentul proces-verbal poate fi contestat la Tribunalul București, instanța de contencios 

administrativ, în condițiile legii. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Originalul documentului semnat se regăseşte la sediul UPB, Direcţia Informatizare şi 

Resurse Umane, Serviciul Evidenţa Resurselor Umane, Biroul Evidenţă Resurse Umane, clădire 

Rectorat, cam. 312 şi poate fi consultant în condiţiile prevăzute de art. 36 din HG nr. 286/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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